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Sulejówek, dnia 8.07.2021r. 

ZSP.221.1.2021  

 

        Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 

roku poz. 870), Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego  

w Sulejówku w odpowiedzi na petycję skierowaną do Rady Miasta Sulejówek,  przekazaną 

Uchwałą Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 kwietnia 2021 roku nr XXX/354/2021 do 

rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Sulejówek oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego w dniu 29 kwietnia 2021 roku zawierającą żądanie 

wstrzymania decyzji o likwidacji kortów TOP SPIN w Sulejówku informuję, że obiekt sportowy, 

który w 2012 roku został wydzierżawiony na 9 lat Panu Wojciechowi Zdanowiczowi nie 

zostanie zlikwidowany. Zmieni się tylko podmiot, który będzie nim zarządzał. Od dnia 30 

września 2021 roku korty tenisowe będą prowadzone przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych. 

Planujemy, aby niezbędne prace umożliwiające korzystanie z nich,  zostały wykonane  jeszcze  

w tym roku. Bazując na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanej kadry, chcemy, by był  

to obiekt, który będzie się cieszył ogromną popularnością-nie tylko wśród młodzieży szkolnej, 

ale także i mieszkańców Sulejówka. Naszym celem jest, by odbywały się na kortach lekcje 

wychowania fizycznego, zawody międzyszkolne, ale także imprezy miejskie. Chcemy, by 

nowicjusze, jak i osoby lubiące ten sport, mieli możliwość korzystania z miejskich kortów 

tenisowych. Nasze działania są wyrazem ogromnej troski o interesy mieszkańców, a nie  jak nam 

zarzucono w petycji „działaniem na ich niekorzyść”. 

         Warunki ewentualnej dalszej współpracy najemcy kortów ze szkołą były omawiane na 

drodze wymiany korespondencji i czterech spotkań z przedstawicielami rodziny Zdanowiczów 

 z dyrektorem szkoły. Nie przyniosły one żadnych satysfakcjonujących obie strony rozwiązań. 

Dodatkowo, rozpętanie nagonki na dyrektora szkoły w mediach społecznościowych nie ułatwiło 

tych negocjacji. Stwierdzenie, że „sposób w jaki władze miasta potraktowały dzierżawcę kortów  

jest nie do przyjęcia”, również nie jest zasadny. Władze miasta działały zgodnie z prawem, 

wyłącznie w obronie interesów mieszkańców Sulejówka.  

 

                                                                                                     Z poważaniem,  

                                                                                Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

                                                                                                              / - / 

                                                                                               Jolanta Oniszk - Palacz 


